Centrumvoor de studievan water,bodemen luchtn.v
OfÍicieelerkendlaboratoriumvoor onderzoekvan wàtea bodêm, tuchten afvalstofÍen

IRS I.W
T.a.v.Mew. HildeRyckaeft
Europalaan
73
98OO
DEINZE

ANALYSERAPPORT
20080227
Projeclnumner : 08.02.255

Datumtuppo . 15nei 2008

1.IÍfo betr€ffend€het mat€riaal
pa.m.tlrr

(têrtcode)

2008070052

2. KenmetkêÍ van het Dtoefmonster
De testenweÍdenuitgevoerdop proefmonstersvan 3Ocm'?.
Dit oppervlakwerd ondergedompeldin lL water (resp.regenwaterof ultrazuiver water aíhankelijk
van de te testenparameter).De monsÍerswerdenondergedompeld,Íekening houdenddat elke zijde
m€ewerkteaan de migatie. De proefmonstersweÍden op die manier 24u geëlueerd.De test werd
uitgevoerd
in stilstaand
water.
De "blanco controles" werdenop identiekewijzE behandeldals de testmonsters(zelfde recipiënten,
...).
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3. Resultàte[

Het rrater dat in contact werd gebracht met het testmateriaal"Securitan", werd getest op de
toepasbaarheid
voor het gebruikvoor menselijk€doeleinden(vaatwas,afwasÍnachine,toilet, .-.).
Er werd gekozenvoor r€genwater,daar het materiaalveelwldig in contact zal komen met dit 0?e
water. Uitzond€ringhierop zijn de bacteriologischetesten.Hiervoor werd ultrazuiver water gebruilÍ,
om geeninitiële contaminatiete hebben.
De bekomenresultatenwerden getoetstaan de voorwaardenvermeld in bijlage 2.3.1 van Vlar€m II
(basismilieukwaliteitsnomen
vooroppewlakewater).
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4. Evalurtie
- Het waterna contactmet het staal"Securitan" voldoetaande basismilieukwaliteitsnonnen
voor
(bijlage 2.3.1 van Vlarem II), en eÍ is geenabnormaleaangroeivan kiemen
oppervlaktewater
wordenvooÍ huishoudelijke
vastgesteld.
Het waterkan dustoegepast
doel€inden,
zoalsgebruikin
wasmachine,
toilet,ed.

5. Gebruikteanalvsemethodetr
Tesrode

Techniek- normmethod€

2s'C (SAP-001)
Celeidbaarheid
(SAP-004)
ZuuÍrcsràdd

condLctomerrsche
bepa|ng.conÍom$ AC lll A 00acn c .4A2 l A.2
potcntiomctlische
bepalirg,corformWAC lll A 005enCMt2ll/A.l

Hadhcidrotal (SAP-026)

tiÍimerischcbcpaling,
helhodegebaseerd
opNBN 104

Meblen(SAP'189).1

ICP-MS,
ISO17294
coÍformCMA/2/I/BI

AnioncnlC (SAP-055!)
'
Bacterioiosie
V

Ionenchromalografi
e,.oÍfom WÀC/U/C/00I enCMt2ll/C.l.

L
Nanó!Q Saeyer
Afdelinghoofd laboratorium
dit mppoi onvat i pagína's

M. Vercruysse
Gedelegeerd
bestuurder
pac. 3

Bowrnddnde rcsurdte, hebbq ti$luitenrl betre*ling op het hieboven vemeLl pneJtbbjecr.Geíleelt lijkc repmílu.tie \nn .lil
andlltercppon i! slecht! toêgelotà n4 schnlklijke toestdtning rtu het DECEVÀ. Nrrlere inlbmatie onienl de analsenetlnle
(tett.ode) is sleedsE.t j EbaaI ra tchtiltetij ke aonwn.s.. (8) : nnn4$e onítet Eetten a.Ueditotie. r :,itraetins íloot d.nte.

